Az IFJÚ ÉVEK barátai
A legkitűnőbben, szerkesztett lapnak is ba
rátokra, előfizetőkre van szüksége, hogy fenn
maradjon, erősödjék, kitűzött célját, hivatását
betölthesse. Előfizetők nélkül az agyontámo
gatott lap is értékét, értelmét veszti. Jobb
sorsra hivatott lapok szűntek meg, mert
előfizetők, barátok hiányában értelmetlenné
vált a munkájuk. Valóban jelentőségét, szük
ségességét minden lapnak az adja meg, van
nak-e barátai, vannak-e előfizetői.
Előfizetőket, barátokat szerezhet a lap
maga isi jó szerkesztésével, változatos tartal
mával, kialakult, vagy egyre emelkedő szín
vonalával, mondanivalóival. A szerencsésen
egymásra talált szerkesztői gárda, az ifjú 
ságért felelősséget érző szívek munkás tolla
biztosítéka az érdeklődés felkeltésének, meg
maradásának, fokozódásának. Sok-sok kedves
levél szerkesztőnk kezében, a középiskolából
az életbe kikerült ifjúságunk megmaradt
barátsága, előfizetéseik mutatják, hogy la
punk szerkesztése kiváltotta a szeretetet,
megbecsülést, a hűséget, hálás ragaszkodást
ifjúságunk szívéből.
A jó szerkesztés mellett óriási a fontos
sága, jelentősége a kiadóhivatal munkájának.
Minden lap anyagi biztonsága könnyen meg
rendülhet, ha a kiadóhivatal nem áll hivatá
sának magaslatán. A kiadó szemének mindent
észre kell vennie, kezének mindenüvé el kell
érnie, előfizetésre hívó, felszólító szavának
mindenkihez el kell hallatszania. Kezében,
hűségében, lelkiismeretes munkájában va n 'a
lap sorsa. Ennek a munkának sok az öröme,
amikor a régi nevek megmaradnak, újabb ne
vek jelentkeznek hálásan, köszönettel, áldás
kívánságokkal. De fájdalmai, tövisei is van
nak, ha munkája eredménytelen marad, a
lap érdekében való minden buzgósága kevés
érthetetlenül elzárkózott embereknek meg
nyerésére, levelei, lapjai, felszólításai felelet
nélkül maradnak. Való igaz, hogy sokszor
tíz levél, vagy lap sem éri el az egy sorból
álló válaszmondatban sem a megbecsülést.
Miért? Kényelem ez, vagy rosszindulat, vagy
udvariatlanság, vagy fölényeskedő, tudatos,
semmivel sem törődő magatartás?
Hála Istennek, mindig többen vannak azok,
akik évről-évre szívesen fogadják lapunkat,
s növelik előfizetőik számát. Ezek a mi jó
barátaink. Ők nem küldik vissza a lapot

azzal a hetyke megjegyzéssel: „címzett nem
fogadta el”, nem dobják kötegeinket felbon
tatlanul, felelősség nélkül a süllyesztőbe, de
örömmel veszik át, s lapunk munkájára az
Isten áldását is tudják kérni. Köszönjük jó
barátainknak a hűséget, s hisszük, hogy pél
daadó magatartásuk megmozdítja' azokat is
ma, vagy holnap, akik eddig nem akarták
felismerni, hogy lapunknak szolgálata van
az evangélikus ifjúság életében.
De kik a mi barátaink? Kik azok, akik
ebben az esztendőben is mellénk állottak és
hűségesen összegyűjtötték és beküldotték elő
fizetőiket? Budapestről: Benczúr László 20,
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Kossuth sírja
Költöző csalogány száll a tenger felett,
Köszönti a tavaszt: Udvözlégy kikelet!
Átröpültem sok-sok idegen országon,
De virág nyílását alig-alig látom.

Dalom addig eped, dalom addig árad,
M íg áttöri ott a súlyos kripta zárat,
S mint az olvadt balzsam, úgy hat el az ének,
Öh, mondd, hol a sírja? Hol találom én meg?”

Fejüket kidugták, nézegettek máskor,
Mint kíváncsi lányok a feltámadáskor.
Hová tetted őket, annyi szép virágod?
Tán csupasz homlokkal hagyod a világot?

„Megmondom, madárkám! Hogyha látsz egy helyet,
Hol a legnagyobb is könnyezve hajt fejet,
Hol térdre borulva sír a bánatos nép
S úgy ejt ki egy nevet, mintha imádkoznék. . .

„Ne vádoljon engem a te kicsi szájad,
Van elég virágom. Ámde ne csudáljad,
Hogyha termésemből most csak itt-o tt szednek:
A javát elvittem a magyar nemzetnek!

Ott, hol nincs hatalma a sötét halálnak,
Ott, ahol az ifjak férfiakká válnak,
És a gyönge aggok újra ifjak lesznek,
S aggok, ifjak együtt fogadalmat tesznek . . .

Magyar földre vittem, magyaroknak adtam,
Magyarok koszorút fonnak szakadatlan.
És mint a zarándok, ki a búcsút járja,
Ügy viszik, úgy teszik a Kossuth sírjára!”

Ott, ahol az özvegy megenyhíti búját,
Ahová menyasszony viszi koszorúját,
Ahová az anyák szent csoportba gyűlnek,
M ert akik ott járnak, hős fiakat szülnek. ..

„A Kossuth
Üdvösségem
Megdacolom
S hamarabb

Ott, hol annyi áldás száll és olvad egybe,
Hogy a légben mintha tömjénfüst lebegne,
Hol őrt állnak éjjel a halott honvédek,
Akik egykor hazát, szabadságot védtek.

sírjára? Én is odaszállok!
lesz az, hogyha rátalálok!
érte a közelgő lelet,
megjövök, kedves tavasz, veled!

Dalt mondok majd — szebbet nem hall ma a határ,
Mert ki tud olyan dalt, mint a szabad madár?
Fájdalmas lesz, gyötrő, mint a hontalanság,
Édes, mint a remény, szép mint a szabadság!

Ott, hol a dicsőség táblával kezében
Ragyogó angyalként ül isteni szépen,
S tündöklő betűkkel, legszebb lapját írja:
Az a fényes, szent hely, az a Kossuth sírja”.
Ábrányi Emil.
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Márciusi elkötelezés
Ifjú Testvéreim, március 15-e a ti ünnepetek. Ezt senki el nem vitathatja
tőletek. A ti ünnepetekké teszi ezt a napot részint az a körülmény, hogy
1848 Március Idusának fiatalemberek voltak az előkészítői, szereplői és hősei;
részint az, hogy ennek a napnak messzire elkiáltott hármas követelése közül a
legnagyobb ért, a szabadságért mindig az ifjúság tud a legelszántabban har
colni. Legyen áldott azoknak az emléke, akik egy ilyen napon ifjúi lelkesedés
sel állottak az élre, szólaltatták meg a nemzet lelkiismeretét, nagy követeléseit
s szent akarással megjelölték a nemzet történelmének további útját.
Ma azonban nem érünk rá mámoros lélekkel ünnepelni. Ma nincs időnk
arra, hogy dalolva, kokárdával végigjárjuk a várost. Vállaltuk az örök magyar
sorsot. Népünk harcban áll, védi otthonát, családi tűzhelyeit, harcol a pusztítás
ellen, vigyázva lesi ellenségek hirtelen támadásait. Az ünnepnapon sem szüne
tel a harc. Most is kémlelni kell a messzeségeket s készenlétben kell állanunk
mindnyájunknak. Semmi mást nem tehetünk ebben a helyzetben, mint hogy
meghallgatjuk ennek a márciusnak elkötelezéseit.
Ez az ünnep megkérdi minden magyar ifjútól, mit ért szabadság alatt?
Azt a nemzetet és egyént egyaránt veszedelembe zúdító felfogást-e, hogy nem
parancsol nekem senki, azt szabad tennem, ami nekem tetszik; úgy oszthatom
be az időmet, ahogy jónak látom? Voltak magyar márciusok, amikor a ma
gyar ifjúság ilyen gondolatokkal ünnepelt, de ilyen ünneplés csak „sehonnai
bitang ember” márciusi ifjakat termelhet ki magából. Ez az ünnep azt kívánja,
hogy szabadon határozza el magát minden magyar ifjú a haza szolgálatára.
Legyen sokkalta erősebb hitű és bízóbb magyar, mint máskor. Ne várjon és ne
fogadjon el tanácsot, útbaigazítást, parancsot csak attól, aki mindig a haza
javát és •jövendőjét tartja szem előtt. Ne lázadjon, hanem tűrjön hittel. Ne
szavaljon, hanem cselekedjék. Ünneplés idején is munka és imádság legyen
minden gondolata. Amint erdélyi, rab-magyaroknak márciusára gondolva a
költő mondotta: . . . „csak úgy ünnep ez a nap, ha munkát s imát összefoglaló.”
Olyan nehéz időket élünk ma, hogy számunkra valóban csak munka s
imádság maradt. Ezzel a kettővel azonban a lehetetlent is legyőzzük. Munkál- t
kodni elsősorban nektek kell, akikre legjobban számít a nemzet. Ti vagytok
a nemzet reménysége, dísze és ékesssége: új hajtás az ősi fán. Titeket még
nem keserített el sok hiábavalónak látszó munka, két háborúnak gyötrelme és
vesztesége. Ti tudjátok legjobban, ti tanuljátok éppen most, hogy Isten meg
hallgatja a hittel mondott imádságot. De mert magatok is érzitek a költővel,
hogy szárny kell munkához és imához, — tegyetek úgy, amint ő kívánja.
Simogassátok meg a nemzeti szalagot, erősítsétek fel munkára s imádságra
Március Idusán élteteket. ..

■

„Aztán ■— menni a hétköznapok útján,
Császárnak megadni, mi az övé,
S a maga részét minden hatalomnak,
De Istennek is, ami Istené.”
Pásztor Pál.

Templomok
S bár irigykedve holtig bámulom.
A dómok súlyos, drága titkait,
Az én szívem, is álmok temploma
£s Isten minden templomban lakik.
Reményik Sándor.

Én csak kis fatornyú templom vagyok,
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenő,
A szellemóriások fénye rám ragyog,
De szikra szunnyad bennem is: Erő.

-
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A vállalatnak pénzbeszedőre volt
szüksége. A városi kitanult emberekben
sokat csalódtak — mondta a főnök — ,
legszívesebben fiatal székely embert
alkalmaznának, akinek felesége van.
A házas embernek nagyobb a felelős
ségérzete! . . . A férfinak már elsején
szolgálatba kellene állnia, családja ké
sőbb költözhetnék Kolozsvárra. Adjak
tel ilyen értelmű hirdetést a lapomban.
Délben benéztem a konyhára és elujságoltam a hírt Klárinak. Nem tud
na-e valakit ajánlani a falujából?
Klári nem nyilatkozott azonnal. Fél
óra múlva azonban színeváltozott arccal
állított be hozzám. Előadta, hogy ő na
gyon jó megoldást tudna ajánlani a
szóbanforgó állás betöltésére. Enged
jem meg azonban, hogy ne beszéljen
addig a tervéről, míg levelet nem vált
az otthon valókkal.
Jól van, várhatok, hiszen van idő
elsejéig.
Klári nagyon foganatos levelet írt
szülőfalujába. Egy hét sem telt bele s
válasz helyett egy székely legény állí
tott be hozzánk. Vidám pillantású, jó
forma legény volt, a múlt őszön vetkő
zött ki a katonamundérból. Hajdú Pál
a becsületes neve. Otthon szűk a ba
rázda, sok az osztozó fél, bíz ő szívesen
kötné magát városi kenyérre.
-

— Ez mind helyes, fiam — jegyez
tem meg a bemutatkozás után — , csak
az a baj, hpgv a barátom házas embert
akar fölfogadni.
— Kicsi baj! — pödörte meg bajuszát
a legény. — Ha födél van meg kenyér,
hamar akad feleség.
— Meg aztán az is baj, hogy igen
korán jöttél. Mit csinálsz itt elsejéig?
— Jobb a tövén várni, uram! — ne
vetett rám Hajdú Pál. — Lesen álló
vadász könnyebben ejt vadat.
Helyes a szólás. Csakugyan, a sze
rencsevadásznak is lesben kell állnia.
Jól gondolta ezt föl Hajdú Pál odahaza
a Homorúd mentén.
Nemcsak a szavak, de a cselekedetek
is elárulták, hogy ész lakozik a legény
ben. Lám,, a leshelyet milyen okosan
választotta meg. Kapuzárásig rendsze
rint ott időzött a konyhán, a Klári
leányzó árnyékában.
Ilyenformán nemcsak az étkezés kér
dése oldódott meg számára. Klári mun
kát is szerzett neki. Elszerezte fát vágni,
kertet ásni, porondozni, teherautót kí
sérni.
Egy napon iruló-piruló mosolygással
állott elém a leány.
— Nagy kérésem volna a tekintetes
úrhoz!
— No, Klári, mit kíván?
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— Van a tekintetes úrnak egy pár
cipője.. . tetszik tudni, amelyik szo
rítja a lábát. Egyszer, haragjában, azt
tetszett mondani, hogy dobjam ki a
szemétre, vagy adjam oda valakinek.
Hát, instálom, azt a cipőt most nagyon
jó helyre tudnám juttatni.
— Hová?
— Palinak adnám. Nagyon jól tudná
vele a hazai lábbelijét kímélni. Fölpróbáltattam vele, mintha csak rája szab
ták volna.
Édes káröröm járta át valómat. Alat
tomos, gonosz cipő, megérdemlőd a le
csúszást! Pali majd meghordoz a sár
ban!
— Hát csak adja oda Klári. Legalább
megszabadulok tőle .. .
Este, vacsoránál a cipőadományozás
ról beszélgettünk.
— Vájjon hogyan áll'te cipő a legény
lábán? — vetettem fel a kérdést.
— Én úgy találom, hogy a'cipő nem
illik a darócharisnyájához — jegyezte
meg a nagyobbik fiam, aki már sokat
ad arra, hogy ért a férfidivathoz.
— Eszerint hát a cipőt vissza kell
vennünk tőle — válaszoltam csípősen.
—
kell
itt a
lyek

Nem, hanem nadrágot is adnunk
neki — felelte a kamasz. Vannak
szekrényben olyan nadrágok, ame
közül kiválaszthatunk egyet.

— No jól van, egy vásott nadrágot
csakugyan feláldozhatunk a jóízlés ked
véért. Mindjárt megbíztam az indít
ványtevőt, válasszon ki egy nadrágot,
ami nekünk nem nagy kár, de a le
génynek nagy nyereség.
Mialatt a válogatás folyt, majd az át
adás is megtörtént, kisebbik fiam lel
kében is felébredt a szereplési vágy.
— Adjunk egy kabátot is a Klári le
gényének! — súgta fülembe sóvárgó
hangon.

-

Megvallom, sokaltam az adakozást,
de a fickó olyan pillantásokat vetett
rám, hogy forogni kezdett velem a világ
és letántorodtam a következetesség út
járól.
— Aztán melyik kabátot gondolod?
— kérdeztem ingadozó hangon.
— Azt a régi kék kabátot, amelyik
odakünn a fogason van — hunyorított
az előszoba felé.
Mit tegyek, hogy az egyensúly ne
bomoljon fel a két fiú között! Viseltes
kék kabátomat is feláldoztam a jóté
konyság oltárán. A kis fickó lekapta a
fogasról és diadallal vitte a konyhába,
Hajdú Pálnak. Hogy ezzel most már
készen van a legény felruházása?
Nem . . . a férfiak munkájára a felesé
gem tette rá a koronát. Kimustrált ka
lapjaimnak egyikét fejébe illesztette a
legénynek.
Körülálltuk Hajdú Pált. Meg kell
adni, hogy a városi ruha is jól festett
rajta. Klárinak csak úgy ragyogott az
arca a megelégedéstől.
Hajdú Pálnak azonban el kellett siet
nie. Tulajdonképen búcsúzni jött; a
teherautót kell néhánynapos üzleti ki
rándulásra elkísérnie.
Nekem is jólesett a hangulat, ami a
jótett nyomán szokott fakadni Csupán
régi, jó kék kabátomat sajnáltam kissé.
Az t. i. mindig kézügyben volt a foga
son, azt szoktam felvenni, mikor a kert
ben vagy az udvaron foglalatoskodtam.
Valami meghitt, békés hangulat ömlött
el rajtam, szinte vádolt a lelkiismeret,
hogy öreg korára megint beledobtam az
életharcba.
Már közeledett elseje. Ennek a körül
ménynek nálunk egy elmaradhatatlan
tünete van. Feleségem a szekrényből
ilyenkor előveszi a pénzét s számol
gatja, megérjük-e vele újig. Különféle
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titokzatos füzetek és papírlapok kerül
nek elő a pénzesskatulya mélyéből.
A szóbanforgó hónap végén is elő
került a kis skatulya. Feleségem ceru
zával kezében vizsgálgatta a füzetek
számadatait. Egyszer felütötte fejét és
fürkészően szegezte rám tekintetét.
— Mi történt azzal az ezresbankóval,
amit ezelőtt egy héttel vitt el a kaszinó
bankettjére? — kérdezte.
— Én azt az ezrest visszahoztam úgy,

nyilatkozatot tett: úgy emlékszik, hogy
a kaszinói vacsora után kezemben látta.
Mintha a ruhaszekrény mellett álltam
volna s ünnepi kabátom zsebéből ki
szedegettem volna egyetmást. . . a ban
kót is mintha a kezemben tartottam
voln a. . .
Ez a vallomás tagadhatatlanul könynyített egyéni helyzetemen. Tehát nem
lehet fenntartani a gyanút, hogy tán a
kaszinóban, a kártyázok körü l. . .

Nagy kérésem volna a tekintetes úrhoz ...

ahogy elvittem — feleltem habozás
nélkül. Nem kellett felváltanom.
— Hol van hát az ezres? Nekem nem
adta vissza . .. semmi nyoma a jegyzé
kemben . . . — pillantott az írásra.
Megdöbbentem. Hiszen ha első szóra
nem jutott eszembe a bankó holléte,
akkor a következményeket nem lehet
belátni. Ezer meg egy lehetőség van.
Például
belekerülhetett
valamelyik
könyv vagy folyóirat lapjai közé, el
merülhetett a nyomdai papíroshalma
zok árjában.
Klárit is megkérdeztük, nem tud-e a
bankóról? Kis gondolkozás után fontos
-

De a kérdést véglegesen nem oldotta
meg Klári hozzászólása. Folyt a keresés,
tusakodás.
. . . Ez a Klári, h m . . . Látta a pénzt a
kezemben. De vájjon csak a kezemben
látta? Azt nem figyelte meg, hogy hová
tettem szórakozottságomban?
Bizonyos, hogy nagyon megváltozott
az utóbbi időben. Azelőtt serény, gon
dos lány volt, amióta azonban a legény
megérkezett, immel-ámmal végzi a dol
gát, örökké álmodozik.
Falánk növény a gyanú: akkor is el
hatalmasodik, ha irtják, hátha még tá p 
lálékot kap?
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Egy kis kutatás, és a Klári ágya fe
jéből csomó bolti portéka került elő:
vászon, pléhedény, üvegnemű, kések,
villák . . . Feleségem számítása szerint
az ára körülbelül egyenlő az ezres
bankóval . . .
Nagyon lesújtott ez a fordulat. Hát
idáig süllyedt a székely becsület! Most
már hogy ajánljam pénzbeszedőnek
Hajdú Pált? Ha ilyen megbízhatatlan
felesége lesz? Talán a legény is részes
a dologban. Ha visszajön, mindenesetre
vallatóra fogom őket. A fiaim előtt is
milyen szégyent vallottam a székely be
csülettel.
Már küszöbön volt elseje. Egy délután
teherautó állt meg a házunk előtt.
A Klári legénye szállt le róla, mindjárt
megismertem a volt nadrágomról, ka
bátomról.

Este a családi értekezleten megvitat
tuk az ezresbankó történetét.
Szegény Klára, milyen ártatlanul
gyanúsítottuk! Még jó, hogy nem vá
doltuk meg szemtől-szembe.
Nem, a székely becsületben nincs
hiba! — örvendeztünk.
A lelkesedés hevében az ifjúság ré
széről újabb indítvány hangzott el.
A pénzből Klárinak is juttatnunk
kellene.
— Igaz . . . a kelengyére!
Az értekezlet meghányta-vetette és
azzal a megokolással, hogy a megtalált
pénzből csakugyan szoktak juttatni a
becsületes megtalálónak, egyhangúlag
elfogadta az indítványt.

Kék dal

Hát itt az alkalom. Először egyedül
hallgatom ki a legényt, aztán szembe
síteni fogom Klárival.

Ketten hajolunk
A hegy öröktől,
És nézzük, hogy
Nyomtalan, mint

A legény bekopogtatott hozzám. Kö
szönt és mosolyogva állt meg előttem.

Később szilvakék fellegek jönnek.
■
— Hallani a fán neszező csöndet —
Lassan szétszélednek a fák alatt,
Katángsziromból szórd szárnyakat.

— Alig vártam, hogy visszajöjjek —mondta.
— No, én is ugyancsak vártam, —
feleltem vésztjósló hangon.

S 'kék árnya nő a halomnak, fának
Kék Alkonyat tereget kék fátylat
Kék az Éj, a csillagok, az Álom,
Kék madarak zengenek az ágon:

— Mert kérem, egy kis vétség tör
tént ezzel a kabáttal, amit nekem adott
az úr — folytatta mosolyogva. Egy
ezresbankót találtam a zsebében. Itt
van, tessék! Nem tudtam hamarabb
visszahozni, mert az úton találtam meg,
mikor már messze jártunk a várostól.

Őszi éjjel tavaszról dalolnak.
Nem tudják, én — úgy lehet — maholnap
Örökre eltűnök a fák alól
S a tóra egyedül a hegy hajol.
Borsi Darázs József.

— Hogyan? Ennek a kabátnak a zse
bében?
— Bizony, ebben a belső zsebben, né.
Megöleltem Hajdú Pált. Megszoron
gattam a kezét: a pénzbeszedői állásra
fényes eredményű vizsgálattal képesí
tette magát.
-

a kéklő tóra,
én percek óta.
tűnik a habba hab,
percre perc, napra nap.

DIÁKESET
Németórán.
Egyik tudós osztálytársnőm a következő
német mondatot írja fel a táblára: Meine
Mutter kocht in dér Kühe (Küche helyett).
Lakos Éva, Bpest.

142

-

„Messze távolból, messze idegenből1'
írnak a baj társak és várják szorongva
a választ, mert egyik legnagyobb örö
mük az érkező posta, egyik legkelle
mesebb időtöltésük a tábori levél vagy
lap írása. Kicsendül belőlük a jókedv,
ha távol is vannak az otthontól!
Az alábbi sorokat tisztesek és honvé
dek írták. Én a cenzúra-asztal mellett
hallottam az alábbi idézeteket. A szer
zők engedelmével el is olvastam a leg
többet. Mielőtt átadok egy csokrot belő
lük, hogy pár elgondolkoztató vagy
éppen derűs pillanatot szerezzek velük,
először a szolgálatvezetőnk megható
sorait közlöm. (Azóta tiszthelyettessé
előlépett!) Kemény katonát ismertem
meg benne már az első napokban, a
katona szíve azonban elárulja a szüleit
szerető gyermeket is: „Nem igen tud a
sírás rajtam erőt venni, de amikor itt
az idegen földön olvastam első lapjukat,
a könnyeim patakként hulltak az asz
talra. Most tudja csak igazán az ember,
mit jelent az a szó, hogy Apám,
Anyám . . . Messze vagyok én azoktól a
kezektől, hogy megcsókoljam, azt.a sok
jót megköszönjem, amit értem tettek."
Ehhez nem kell hozzáfűzni semmit, de
nem is lehet! Minden szó magában a
szülők iránti szeretet himnusza!
Az állomáshelyre érkezést így jelenti
be az egyik bajtárs: „Szerencsésen meg
érkeztünk a . . . tábori számra." Hogy
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hol tartózkodunk, arról ad felvilágosí
tást az alábbi lap-töredék: „Egy szép
nagy városban vagyunk, mely messzi
ről hasonlít Budapesthez." A kellőké
pen bemutatott város lakóit jellemzi a
következő idézet: „Oly kellemetlen,
hogy az itteni lakosok mind más nyel
ven beszélnek!" Vagy: „Itt csak az a
baj, hogy nem érti az ember egymást,
mert úgy beszélnek, hogy a nyelvük
egész kifacsarodik." Leszólja őket az
alábbi, gazda-szemmel látott megjegy
zés: „A z itteni népből valahogy hiány
zik a földszeretet és a rendszeres gazda
sági hajlam." Hiányolja valaki a „hegy
nek levét" is, íme: „Itt a bor nemzeti
vagyon, úgy látszik, mert nem lehet
sehol sem találni."
Legnagyobb „szomj" azonban a hazai
levelek iránt gyötri honvédőinket: „Tá
bori lap helyett írj -inkább levelet",
„Most föl lehet használni az otthon el
dobásra szánt levelet írásra, illetmé
nyekkel ellátni nem kell." Vagy: „Sok
szor úgy szórakozom, hogy egy-egy le
velet betanulok, amit írsz és szószerint
elmondom! Ugye, ez sem rossz szóra
kozás?" „Borítékos levelet is írhat
nak." — oktatja ki az egyik bajtárs az
otthoniakat. Egy másik is oktat: „írjál
nekem ezután is úgy, mint eddig, borí
tékba is lehet!" Egy harmadik már na
gyobb igénnyel lép elő: „Ír j!" A borí
tékra név, tábori szám — és kész! De
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belül sok szót!“ Kölcsönösen minden jót garettától a sapkáig.11 Az ünnepnappal
kíván az alábbi mondat: „Levelem a kapcsolatban: „Vasárnap d. e. templom,
legjobb egészségben találjon, úgyszin d. u. strand. Aztán elmegyünk sörözni
tén leveled engem is elég jó állapotban s aztán ha kitör a béke, hazamegyünk11.
Egy másik így néz megelégedetten a
talált.'1
Akik „csak11 tábori lapokat kapnak,' jövőbe: „Jól vagyok s ha jól szalad az
így nyilatkoznak: „Lapodat, melyet idő, hamarosan letelik az egy év s aztán
Isten segítségével, ha megjön az új
„generáció11, hazamegyek.11 Szeretettel
X. Y-nak.“ A magyar posta leleményes
ségére számít a boríték kitöltője, ami
kor így írta le a címet: X. Y., Pest
megye — azután jött az utca és a ház
szám.
Pár találó sor a levelek garmadából:
„Üdvözlet messze Oroszországból, amit
a vakok paradicsomnak neveznek11. . .
„Tudatom Veled, hogy végre sikerült
alkalmat szereznem ahhoz, hogy Téged
üdvözöljelek Oroszországból11. . . „Ked
hiány nélkül felvettem, köszönöm.11 ves Anyám! Minden nap van egy kis
Van, aki rövid lappal is beéri: „Írjon időm, hogy írjak, ha eszembe jut!” . . .
pár sort, bélyeg nem kell rá, csak tá „Ezt a szót: ,Kaput1 lehet, hogy nem
ismeritek: ez olyan általános orosz jelző,
bori szám.11
Többen képes- vagy napilap után vá amit mindenre lehet használni11 .. . Ke
gyódnak: „írj valami újságot, sőt kér rülje a bánat magát úgy, mint engem a
lek, küldj is, mert itt nincs11, de hogyan pénz11 humorizál egy csalódott honvéd.
olvasta el a küldeményt baj társunk, ha Egy „gyorsjáratú11 honvédet érdekli a
következő kérését betartották: „Küld- pesti közlekedés: „Mi az újság a villa
hetnétek néha egy-egy újságot. Csak
össze kell ragasztani és a címet ráírni.11
Vannak
unatkozó
bajtársak
is:
„Kénytelen vagyok írni, mert szörnyen
unalmas az élet11, vagy: „Hát mit csi
náljon az ember itt? Növesztettünk
bajuszt!11 A mostani bírálat sem rossz:
„Hogy mit csinálok egész nap? Jófor
mán semmit! Otthon sem csináltam so
kat, de itt még annyit sem.11 (Ezen segít
egy hazulról jött lap a következő cím
zéssel: „Tábori postával unatkozó zász
lós úrnak!11)
De vannak megelégedett honvédek
is: „Nekem mindenem megvan a ci
-
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mosokon? Merre jársz most?“ . „Éjjel
már kezd hosszú lenni a sötétség” , vége
a nyárnak!
Egy befejezést is hadd lássunk: „A vi
szontlátás örömében búcsúzom!" A leg
szebb elköszönés valamennyi levélből
egészen komolyan hangzik: „Isten áldja
meg Magukat és engem is“ . A most kö
vetkező idézetben burkoltan benne van
a honvágy: „Sajnálom, hogy nem él
vezhetem munkám gyümölcsét".
Magyarország! — örök nosztalgia ma
rad a távolba került honvédek számára.
Ennek legkiemelkedőbb példájaként
majdnem szóról-szóra közlöm egy derék
bajtársam haza Írott sorait; hogy lássák
otthon a katona-gyermeket, fényképet
tett be levelébe. Arról is van szó, de
ez csak melléklet volt, mint oly sok más
esetben az egyetlen kis tárgy, amellyel
örömet akarnak szerezni honvédeink
otthoni szeretteiknek. Említett bajtár
sam így írta meg a legmegragadóbb le
velet a fenti tiszthelyettesé mellett,
amelyet eddig olvashattam: „Édesapám,
nézd a képet és idézd a múltat! Emlék
szeme, ' mikor kézenfogva vezettél a

Félév után
Kiosztották a félévi értesítőt és elindultak
hazulról a szigorú figyelmeztető levelek.
Citrom Pistának is megírták, hogy nagy baj
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János-hegyi kilátóhoz és mutattad a
várost: Budapestet. Pestszenterzsébetet
a fegyvergyár kéményei után igazodva
jelölted meg s bizonyítgattad: „Fiam,
ott születtél valahol a távolban." Most
én is felmentem egy magaslatra. De
bármennyire meresztettem a szemem,
mégcsak az öreg Dunát sem láttam.
Ezen mégis hamar segítettem: behúnytam a szemeimet s láttalak Téged,
Anyámat, otthonunkat. Ez a látomás
megnyugtatott: otthon miniden a régi le
het. Láttam félbemaradt munkám! Egy
hét megint eltelt: szombat este van. Fá
radalmamat újból kinyugszom, hogy
hétfőn újra kezdhessem a munkát itt —
s majd később, ha hazamegyek, otthon."
Igen. Ha elvégeztük itt, a messze ide
genben kötelességünket, otthon felveszszük a munkaruhát. A külső megváltoz
hat: az uniformist felválthatja a civilöltözet, de akkor is, otthon is, mint itt
háborúban és az elkövetkező béké
ben egyaránt — egy célért dolgozunk,
amely nekünk szent: Magyarországért.
Dr. Blázy László.
karp. tiz.

lesz, ha ki nem javítja a három négyest...
A levél elment s édesapja most azt hiszi,
hogy magasra rakott könyvek között izzad.
Sajnos, a valóság — amint második képünk
mutatja — nem igen felel meg a szülői el
képzelésnek ...

145

.

—

H Á Z I Á H ÍT A T
Énekeljünk: 316., 317., 183., 184., 216. (Dunántúli Kér. Énekeskönyv.)
Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus
Jézustól, a mi Urunktól. Ámen.
Imádkozzunk:
/fi Márc. 12— 1 8 Lukács ev. 20:20—47. v. A
20:1. v.-ben. megindult nagy TamaSás első
rohamában hiába verte meg Jézus a zsidó
kat szájának vesszejével, az Igével, mert
ezek, lám, újra rohamra indulnak. K ét hul
lámban törnek reá Krisztusra, két kérdéssel
ostromolják. De elsöpörni Öt most se tudják,
mert Jézus bölcsen megfelel nekik (20— 40.
v.), a maga kérdésével (41— 45. v.) és intel
mével (45— 47. v.), mint ellentámadásokkal
pedig végleg elintézi őket.
Mindebből mi a következőket jegyezzük
meg:
1. Bármiféle kérdés nyugtalanítana is ben
nünket a hit dolgában, csak bátran hoza
kodjunk elő vele, mert láthatjuk, hogy Jézus
minden kérdésre szívesen felel. Még a tá
madó jellegűekre is. Stráner Vilmos írja:
„egyszer egy angol főiskola több tanulója
szövetkezett egymással abból a célból, hogy
a Bibliát együttesen olvassák, de nem azért,
hogy épülést és hitüknek erősítését talál
ják, hanem, hogy azt csúfolódás tárgyává te
gyék. Minél többet olvasták azonban, annál
hallgatagabbak lettek az olvasók, annál in
kább elnémult ajkukon az óesárlás szava.
Mikor azután egyszer Ézs. 58. fejezetét olvas
ták, akkor egyszerre csak csodálkozva néz
tek egymásra és megváltották, hogy az a
könyv, melyet támadtak, legyőzte őket. L e
tették a fegyvert és a Biblia csúfolóiból,
buzgó hívei lettek. — Hasonlóan jártak már
mások is a Bibliával, ami persze nem azt je
lenti, hogy mi is ilyen érzelmekkel és indu
lattal fogjunk annak olvasásához”, de ha
egyelőre másképpen képtelenek vagyunk,
akkor még mindig ezerszer jobb, ha így bir
kózunk az Istennel, mintsem, hogy elaltassuk
a kérdéseinket (Jel. 3:15— 16.).
2. Ha éppen azokban a kérdésekben nem
látunk tisztán, amiket itt a zsidók kérdeztek
Jézustól, akkor jól rágjuk meg Jézus sza
vait s ha nem sikerül megemésztenünk őket,
akkor forduljunk bizalommal azokhoz, akik
az Igét nálunknál jobban értik. Keressünk
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és kutassunk, mert csak az talál, aki keres.
3.
Igyekezzünk mégfelelni Jézus kérdésére:
Mimódon lehetséges az, hogy Krisztus Dávid
nak fia és Dávid Öt mégis a maga Urának
mondja? Ez csak egyféleképpen lehetséges,
ha Krisztus egy személyben ember is és Isten
is, amint
a II.
hitágazat magyarázata
mondja; mint ember, Dávidnak fia, mert az
ő családjából származik, mint Isten, Dávid
nak Ura = Istene (a zsidók t. i. csak az
Istent nevezték Úrnak), mert a nagy király,
Dávid, is ember volt csupán. A zsidók kép
telenek voltak erre a feleletre, mert Jézust
csak a Dávid fiának = embernek tartották,
Istennek, Isten Fiának, Dávid Urának semmi
képpen sem fogadták el Öt. Ezért hallgattak.
Adja Isten, hogy te meg tudj felelni erre
a kérdésre hittel és bizalommal s úgy emlé
kezz a Krisztusra ebben a böjti időben, mint
Istenre és emberre, mert csak akkor tárul fel
előtted Jézus szenvedésének titka.
^JVlárcius 19—25. Lukács ev.21:l—38. v. Jézus
beszélget az emberekkel a templomban, ill.
a templom tövében. Mikor, hol van éppen
beszéd közben, nehéz volna megállapítani, de
hogy miről beszélgetett az emberekkel, az
világosan kiderül ezekből az Igékből.
1. Rövid megjegyzést tesz a perselyadomá
nyokkal kapcsolatban. Világos és érthető, amit
mond, csodálatos, hogy az emberek legtöbb
ször mégis rosszul szokták idézni ezeket a
jézusi szavakat. Mert legtöbbször azok szok
tak hivatkozni erre az Igére, akik a per
selybe ajándékot nem szívesen tesznek, vagy
jóval
kevesebbet
hullatnak
bele,
mint
amennyi tőlük tellenék. Ezért jegyezzük meg,
hogy az özvegy két fillérjére hivatkozva,
nem bújhatunk ki a nagyobb adományok,
vagy általában az adakozás alól. Ellenkező
leg, az özvegy két fillérjével Jézus arra biz
tat, hogy ne csak a feleslegeinkből tudjunk
adni, hanem a számunkra is szükséges dol
gokból is.

146

2. Jeruzsálem

-

pusztulását jövendöli

meg

Jézus ismét. Ezen nincs mit elmélkednünk,
minden úgy lett, ahogy Jézus mondta.
3 A világ végéről beszél újból Jézus.
Összekötve ezt a Jeruzsálem pusztulásáról
mondottakkal, azt mondhatjuk, hogy ez is
bizonyosan el fog jönni egykor. Bizonyítja
ezt a régi Jeruzsálem elpusztulása, bizonyít
ják ezt a mai események, amelyekben a 9—
11. v. jövendölései válnak valóra. Ezért két
ségtelen, hogy „a történelem — amint Zilahy
Lajos mondta nem régen — félelmetes for
dulóponthoz közeledik” s az is bizonyos, hogy
ezt „sokan már-már a végső pontnak hiszik” ..
Mi ezt nem is állítjuk, nem is tagadjuk, mert
ezt semmiképpen ki ném számíthatjuk, de
hisszük, hogy a mai világkatasztrófa is egy
emlékeztetőjel a bizonyosan közeledő világ
végére. Mindezt pedig Jézus szavaira támasz
kodva nem ijesztésül mondjuk, hanem fi
gyelmeztetésül, hogy senkit közülünk várat
lanul ne érjen az a nap (36. v.), és biztatásul,
mert a hívők számára a világ vége a félel
mek ellenére is örömet jelent (27— 28. v.).
"JyMárc. 26— Ápr. 1. Lukács ev. 22:1— 62. v.
A 7— 20. v. kivételével a Sátán hatalmát
mutatja meg ez az Ige.
Miből áll ez a hatalom?
1. Abból, hogy a főpapok és az írástudók,
akik ott állottak annak az egyháznak az
élén, melynek egyedüli létjogosultsága az
volt, hogy előkészítse azt az időt, melyet
Isten alkalmasnak látott arra, hogy benne
küldje el egyszülött Fiát, akiknek állandóan
kezükben volt Isten igéje, akiknek ki kel
lett volna tárni a templom kapuit, hogy hadd
vonuljon be rajtuk a dicsőség örök királya” ,
azon törik a fejüket, hogy miként öljék meg
a Krisztust.
2. Abból, hogy a templomi tiszteket, „aki
ket azért állítottak oda, hogy a templom
méltóságát, fegyelmét és jogrendjét biztosít
sák, odaadják magukat segítségül ahhoz,
hogy aljas bosszú találhasson kielégülést és
a szentet és igazat bilincsbe verjék és meg
feszítsék” .
3. Abból, hogy a tanítványok, akik eddig
mindig hűségesen kitartottak Jézus mellett,
mindnyájan megbotránkoznak rajtá s mint a
búza a rostában, ide-oda hányódnak a hit és
a' hitetlenség közt.
4. Abból, hogy Jézust
Júdás, árulja el.

saját

tanítványa,
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5. Abból, hogy maga Jézus is haláltusában
volt, verítékezett és így imádkozott: „Atyám,
ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt” . Még
Ö is, aki eleitől fogva ismerte a Sátán hatal
mát, aki kezdettől fogva készült halálára,
aki az imént is még oly nyugodtan evett és
ivott tanítványaival — megremegett.

Van-e ennél a Sátánnal hatalmasabb va
laki a világon? Van. A z Isten. Mert a Sátán
hatalma csak addig tart, ameddig az Isten
akarja. Kitűnik ez 31— 32. és az 53. v.-bőj.
Ezek szerint az Isten nem adja át véglegesen
a hatalmat a Sátánnak, csak ideig-óráig
engedi át neki, hogy minket megpróbáljon,
s megmutassa nekünk, hogy sem a bűnös
ember, sem a bűntelen ember (mert Krisz
tus, mint ember, ilyen volt, hasonlóan a
bűnbeesés előtti Adómhoz) nem állhat meg
az ő atyai segítsége nélkül. Ezért ragasz
kodjunk erősen mindhalálig az Istenhez.
l\'Ápr. 2— 8. Lukács ev. 22:63— 23:57. v.
Krisztus hatalmát R'íÜlál'jak eiek a versek,
bár első pillanatra úgy tetszik, hogy éppen
itt ér csúcspontjára a Sátán hatalma, hiszen
Jézust megfeszítik és eltemetik. De az a fel
séges nyugalom, amellyel Jézus a szenve
déseket viseli, az ellenkezőjét bizonyítja en
nek. Hiába fogadja fel ellene a Sátán az
egész zsidóságot s ráadásul -még a római ha
tóságot is, semmivel sem tudja megrendíteni
Jézust. Hiába gyötrik válogatott módon:
megverik, szidalmazzák, kicsúfolják, ártat
lanul elítélik, megfeszítik, víz helyett ecettel
kínálják, stb., nyugodtan tűr mindent, Máté
és Márk szerint (Lukács ezt nem közli)
ugyan a kereszten egyszer így kiált fel: „Én
Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engemet?”, ezt azonban nem szabad úgy értel
meznünk, amint Luk. 22:42. v.-t értelmeztük
a múlt héten, mert az „Éli, Éli! Lama sabakhtani?”-val kapcsolatosan sem Máté, sem
Márk nem beszél Jézus nyugtalan vívódásá
ról. Nem fordulnak elő ugyanis ezzel kapcso
latban olyan kifejezések, hogy „kezde szomorkodni és gyötrődni” (Mát. 26:37.)., „kezde
rettegni és gyötrődni” (Márk 14:33.), „halál
tusában lévén ... és az ő verítéke olyan vala,
mint a nagy vércseppek, melyek a földre
hullanak” (Luk. 22:44.). A nyugalom árad
Krisztusból s ez mutatja, hogy a kereszt nem
Krisztus gyengeségének, hanem az Ö hatal
mának és erejének a jele (Róm. 1:18.).
Így tekintsd te is a keresztet s e jelben
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harcolj minden kísértés ellen s akkor győzni
fogsz.
\ Á p r . 9— 15. Lukács ev. 24:1— 49. v . Jézus
már a Gecsemáné kertben győzött a Kísértő
fölött. A Koponyák hegyére már úgy ment,
minit aki tudta, hogy győzött. De az aposto
lok még mindig abban a hitben voltak, hogy
Jézus elvesztette a csatát. Ezért következett
be •— azonkívül, hogy Krisztus, mint Isten
Fia, semmiképpen sem maradhatott a sír
ban — nagypéntek után a húsvét és húsvét
után Jézusnak sok-sok megjelenése, hogy a
tanítványok is meggyőződhessenek
Jézus
diadaláról. Igénk azt mutatja, hogy mindez

Imádkozzunk:

nem ment könnyen, de azt is elárulja, hogy
végül mégis sikerült,
Nagy vigasztalás rejlik ebben mindnyájunk
számára. A feltámadásban hinnünk ugyanis
nekünk sem könnyű, sőt bizonyos szempont
ból még sokkalta nehezebb, mint a régiek
nek volt. De ez nem jelenti azt, hogy lehe
tetlen. S egész bizonyos az, hogy az Isten
ma is megtalálja az útját-módját annak,
hogy meggyőzzön bennünket Jézus feltáma
dásának teljes bizonyosságáról. Ezért, ha in
gadozó volna a hited ebben a tekintetben,
ne essél kétségbe, meríts vigasztalást ebből
az Igéből és szüntelenül kérd alázatosan az
Istent, hogy győzzön meg valamiképpen
téged is.

Ű r Isten, mi mennyei szerelmes szent Atyánk, ki a te szent Fiadat az
Emmausba menő két tanítványoknak megnyilatkoztattad, kérünk tégedet, vilá
gosítsd meg a mi szívünket is a te Igéd és Szent Lelked által, hogy az igaz
hitben megerősödjünk, a te Igédet szeressük, örömest beszéljünk és életünk
kel kövessük. E végre, hogy mikor minekünk is a te szent Fiadnak példája
szerint szenvednünk kelletik, mindent békességgel szevedhessünk, a te Igéddel
vigasztaltassunk, és ez élet után a te szent Fiaddal az örök életre feltámad
hassunk. K i teveled él és uralkodik a Szent Lélek egyességében mind örök
kön örökké. Ügy legyen. (Bornemissza Péter— Schulek Tibor dr.)
önálló, imádság.
M i Atyánk, ki a mennyekben vagy . . .
Énekeljünk:
Dicsőség mennyben Istennek . . . (Dunántúli Kér. Énekeskönyv. 1. ének.)
Grünvalszky Károly.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Lapunknak, ebből a számából kimaradt
helyszűke miatt a Forr a világ című hadi
napló folytatása. M ivel regényünket ebben
a számban befejeztük, a regény helyén fog
juk az év végéig folytatni.
Pacsira. A fordításod elég jó, de emlé
keztet egyik műfordítónk fordítására. A vers
sem rossz, első és harmadik szakasza jobb, a
másik kettőben a rímek kissé gyengék. Sze
retnék tőled több költeményt látni.
Aszódi nyolcadikos. Küldeményednek, mint
mindig, most is megörültem és igen szívesen
olvastam el. Mindig van bennük gondolat és
a formájuk is megfelelő. Fel fogom őket
használni a következő számokban. Szeretet
tel üdvözöllek.
Rajki Kató. A küldött diákeseteket közölni
fogom.
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Nagy Árpád, Sopron. A küldött diákesetet
közölni fogom a következő számban.
Gedőváry Liliké. Mi fényképeket, amint
láthatod, nem igen közlünk, ha nincs össze
függésben a cikkel. De ha volna olyan ké
ped, amelyik szépen sikerült és tavaszi, hús
véti hangulatot fejez ki, küldd el. Esetleg a
húsvéti szám címlapján közlöm.
Kis Gyula. A levélbeli választ elküldtem.
Szerdahelyi István. Versedet közölni fo
gom.
Kőszegi József, Csurgó. Verseidből közölni
fogok s a véleményemet levélben közlöm ve
led. Szeretnélek egy-két hibára figyelm ez
tetni.
B. J., Nagykanizsa. Beküldött diákeseteid
nek nagy része igen régi, bizonyára úgy ol
vastad te is valahol. Mi csak megtörtént új
dolgokat szeretünk közölni. Ilyent küldj, ha
akad. Melyik történt meg ezek közül nálatok?

148

-

KOSSUTH LAJOS
írás még mai napig sem tárta fel tel
jesen Kossuth történelmi alakját és
történelmi munkáját. Újságírói, szó
noki, államférfiúi nagyságára sokszor
rávilágítanak, sokszor avatatlan és mél
tatlan kezek nyúlnak hozzá. Sokszor
kisajátítják kétesértékű politikai mes-

Ötven évvel ezelőtt kísérte a nemzet
nagy halottját utolsó földi útjára. Akkor
az egész ország egyetlen nagy gyászoló
gyülekezetként állotta körül Kossuth
koporsóját. Egyetlen világszerte ismert
nagy államférfiúnk hosszú bujdosás
után hazatérve nem pompában csupán,

— Megadjuk — (1848 júl. 11.).

de a nemzet mélységes gyászában méltó
fogadtatásra talált. Óriásként magaso
dott fel mindenek fölé a torinói öreg
remete. Kortársai is csak szívükben
tudták felfogni, de még ma is úgy
állunk meg előtte, mint a falusi gyer
mek a nagyváros óriási temploma előtt;
nem fér el szemünkben egyszerre ha
talmas alakja. — A magyar történelem-

terkedések igazolására, mások ugyan
ilyen célból sárral dobálják meg. Ezek
mind parányok az óriás mellett, nem is
értik meg, fel sem foghatják.
Mi — bár büszkén valljuk magunké
nak az evangélikus, bibliás Kossuthot—
nem sajátíthatjuk ki magunknak, de
bemocskolni sem engedhetjük az ő em
lékét csak azért, mert evangélikus volt.
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Kossuth az egész nemzeté. Ö egyedül
ezért a magyarságért küzdött hosszú
életének minden pillanatában, sok-sok
fáradságos küzdelmében. Hogy mi volt
ő a nemzet számára, azt saját Száváiból
idézhetjük: „Neked pedig óh kor! hideg
önzésben lelkileg elmállott törpe fajod
nak nemzedékével, Teneked óh kor!
lelkesítőre szükséged van!“ Valóban,

kének, képzelőtehetségének gyönyörű
alkotása. Előre megfontolt szándék
kal lehet Kossuth alakjára is ár
nyékfoltokat festeni, de alakját ki
sebbíteni nem.
Lehet, hogy Kossuth forradalmár
volt, de forradalma elsősorban magyar
forradalom. A szabadság eszméje nála
tartalmat a haza szabadságában nyert

Kossuth Lajos Cegléden. (Egykorú rajz.)

Kossuth Lajos politikai szereplésében és
az emigrációban egyaránt lelkesítő szel
leme, időn és előtte lezárt határokon át
nemzetének. Szelleme távolról is hat
és irányít. A legenda, mint Szt. László
és Rákóczi körül, körülötte is szövődik
a nép lelkében, mindig új, meg új szí
nekkel gazdagodva. A nép megérzi az
igazi hőst, az igazi nagyságot. Kossuthot
nem az elfogult bírálók rajzolhatják
meg, az igazi Kossuth a nép lel—

elsősorban. Hogy a szabadságharc tra
gédiával végződött, az sem a nemzeti
szabadság eszméjének igazságából, sem
Kossuth nagyságából semmit le nem
von. Azt a rettentő nagy ellentétet,
amely ekkor már három évszázad óta
fejlődött ki a nemzet és az uralkodóház
között, csak egy katasztrófa oldhatta
meg. Előbb a szabadságharcnak kellett
jönnie, hogy felrázza az elnyomó hatal-
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A z öreg Kossuth turini dolgozószobájában.

mát és a nemzetet is és kibékítse őket
egymással. Kossuth hatalmas erővel
rázza fel a nemzet öntudatát. S ez az
öntudat azóta is él és ható erő. Nem
hagyja elaludni, ha sorsdöntő kérdések
előtt áll. Mi büszkék vagyunk arra,
hogy a magyar szabadságharc két nagy
szerű ideálja: Petőfi és Kossuth evan
gélikusok voltak. De azt is látjuk, hogy
mindkettőnek ugyanaz az eszménye, a
-

haza. Méltatlanok lennénk hozzájuk, ha
mi is megtagadnánk múltunkat és
nagyjainkat. Ezért ha emlékezünk
nagyjainkról, töltse el büszkeség a szí
vünket, de szent kötelességérzet is, hogy
minden erőnkkel igyekszünk nyomuk
ban járni a hazaszeretet és az áldozat
útján, hogy kivívhassuk a szabadság
végső diadalát, a várva-várt. szebb
jövőt.
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Emlékezés Benczúr Gyulára

Benczúr önarcképe.

1944 január 28-án volt kerek száz
esztendeje, hogy Benczúr Gyula, szép
magyar hazánk egyik legkiválóbb festő
művésze megszületett. Illő, hogy mi is,
jó magyar gyerekek, megemlékezzünk
erről a nevezetes dátumról.
Először is azt kérdezem tőletek, van-e
közöttetek valaki, aki még nem hallotta
Benczúr Gyula nevét, vagy még nem
látta eredetiben egyik művét sem?! Ha
akad ilyen, az sürgősen menjen el a
budapesti fasori evangélikus templomba
és nézze meg alaposan az oltárképet! Ez
Benczúr Gyula alkotása! Aki ezt a szép,
tárgyában és kidolgozásában \egyaránt
elsőrendű a Napkeleti Bölcseket ábrá
zoló oltárképet minden részletében gon
dosan áttanulmányozza, az, ha több ere
deti Benczúr-alkotást nem is látott
volna életében, bátran mondhatja, hogy
-

teljesen megismerte a nagy mester,
művészetét.
Ha aztán még megsúgom — bár
súgni nem illik és az iskolában nem is
szabad — hogy Vajk keresztelése, a
Millenáris hódolat, a Budavár bevétele,
Hunyadi László búcsúja is Benczúrtól
való, akkor már azt hiszem, nem akad
senki sem, aki azt mondhatná, hogy
nem ismeri Benczúr Gyulát.
Éppen harangoztak a templomban,
mikor a kis Benczúr Gyula a világra
jött. „Ebből nagy ember lesz!" — mond
ták a szomszédok. És igazuk volt.
Egyike lett Magyarország leghíresebb
művészeinek!
Életéről, művészetéről — a hely
szűke miatt — most nem akarok nektek
beszélni. Erről bővebben olvashattatok
már eddig is a napilapokban és művé
szeti folyóiratokban, vagy hallhattatok
az iskolában. Most csak arról akarok
pár szót szólni, hogy mit is tanulhatunk
mi, magyar diákok, Benczúr Gyulától?!
Figyeljetek csak jól ide! Először is
azt tanuljátok meg, hogy Benczúr nevét
hosszú ú-val írják! Engem erre a nagy
mester fia figyelmeztetett. Vigyázzatok
ti is erre! Másodszor: Benczúr művé
szetének alapja mindig a rajz! Tehát
az alaposság! Nem szabad csak felüle
tesen átsiklani egyes dolgokon, külö
nösen ami nincs az ínyünkre, hanem
mindent meg kell előre gondosan fon
tolni, részleteiben is átgondolni és asze
rint is kell cselekedni! Akkor lesz mun
kánknak jó eredménye! Harmadszor:
festményeinek kidolgozásánál mindig a
történeti hűségre törekedett. Ezt alapos
tanulmányozás nélkül nem érhette
volna el. Tanulnia kellett neki is, mint
minden jóravaló diáknak. A tudás meg
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zászokjék az előkelő ruhadarabhoz 1
Sohase legyetek ti se szemtelenek,
nagyzolók! Ismeritek bizonyára a köz
mondást: „Kérkedik éretlen kincsével az
iskola gyermek, míg a teljes eszű bölcs
megalázza magát!11 Hatodszor: különö

szerzését nem lehet másra — pl. a házi
tanárra — bízni! Mindenkinek magának
kell az akadályokkal megküzdeni, min
denkinek magának kell dolgozni, ha azt
akarja, hogy munkájának meglegyen
az eredménye.' Kötelességét mindenki
teljesítse. Negyedszer: festményei csak
úgy ragyognak a sok szép színtől. Mű
vészi nyelven azt mondják, hogy kolo
rista volt! Mindent színesen látott. Nem
rikító színeket használt, hanem egymás
hoz illő, egymást kiemelő, egymás ha-

sen szívesen festett kis angyalkákat,,
kis Ámorokat.

A

fasori

evangélikus

templom oltárképének kis gyermek Jé
zusa szintén ilyen kis angyalka. Áhí
tata, mély vallásos érzése, Istenben való

Budavár bevétele.

tását fokozó színeket. Mire vall ez?!
Arra, hogy áldott jólelkű, jó kedélyű
ember volt. Mindenkit szeretett, —
igaz, őt is mindenki! — mindenkin se
gített, akin csak tudott. Rózsaszínben
látta a világot! Tudott örülni minden
nek! Mindenben, mindenkiben csak a
szépet s a jót kereste! Úgynevezett op
timista ember volt. Ezért volt aztán
boldog egész életében! Ötödször: végte
len szerény ember volt. Nem szerette,
ha ünnepelték. Mikor I. Ferenc József
őfelségét festette, az előírás szerint
csak frakkban volt szabad dolgoznia, a
frakkját már napokkal azelőtt kiakasz
tatta a műterem fogasára, hogy legaláb
addig is lássa mindig és a szeme hoz-

hite, és festés közben Isten közellétének gondolata késztette a nagy mes
tert, hogy az emberi gonoszságtól men
tes, ártatlan szép kis angyalkákat fes
sen. Minden ilyen tárgyú képéről a
boldogság tükröződik le! Fiúk! Leá
nyok! Ebből vonjátok le ti is a leg
nagyobb tanulságot! Legyetek hitbuz
gók, vallásosak, higyjetek Istenben, ke
ressetek a vallásban vigasztalást, mert
aki hisz, az sohasem csügged, az bol
dog ember lesz. Benczúr Gyula is bol
dog volt!
Tanuljatok tehát tőle!
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Mák Pistaelőadásaiaziskoláról

A tanári kar.
A tanári kar az igazgató úrból, meg a tanár
urakból áll. Igazgató úr csak egy van. Ö az,
aki a tandíjfizetésre lelkesít benneteket, meg
aláírja a villamosbérlet céljára szóló igazo
lást. Rendesen nagyon haragos ember: szeret
kiabálni. K ell is hogy kiabáljon, mert az
épületre neki kell vigyáznia, ti pedig nagyon
szeretitek azt rongálni, ahol lehet. Jellemző
vonása, hogy nem szeret szünetet adni.
A névnapján pl. a törvények értelmében kel
lene adni egy napot, de hogy ne kelljen, in 
kább a megválasztásakor kikeresztelkedik
olyan névre, amelynek a napja a nyári szü
netre esik.
A tanár urak sokan vannak, rendesen öt
hat is jut belőlük egy osztályra. Ev elején
mindegyik csatlakozik egy osztályhoz s ott ö
az osztályfő. Az ő kötelessége, hogy megóv
jon benneteket minden kártékonykodástól,
továbbá, hogy az osztályfőnöki megrovásokat
arányosan kiossza. Ö hajtja be az ablakbetö
résért járó pénzeket s ő írja meg a bizonyít
ványokat. Az igazgató úrnál ő könyörög ér
tetek, hogy még ez egyszer bocsásson meg
nektek, ti meg fogtok javulni. Ö ugyan maga
sem hiszi ezt, de nem akarja nagyon megszomorítani az igazgató urat. Rendesen na
gyon szeret benneteket, cukrot is hozna m in
dennap, de az igazgató űr megtiltotta neki,
hogy elkényeztesse az osztályt. Csak azért
nem mer hozni.
A tanár urakat jellemezni nem lehet. T er
mészetüket és magaviseletüket illetőleg igen
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sok félék. Ha figyelitek őket egy pár hétig,
mégis hamarosan rájöttök a tulajdonságaikra,
hogy milyen nyakkendőt, milyen ételeket sze
retnek, milyen sportot űznek, s mi a vélemé
nyük az osztályról? Van olyan köztük, aki
azért is képes haragudni, ha nem tanuljátok
meg a leckét. Van olyan, aki nem ad jelest,
csak ha elölről hátra és hátulról előre el tud
játok mondani a magyar verset. A pontokkal
és kettőspontokkal együtt. Van, aki szívesen
látja, ha órák alatt zajongtok és ugráltok,
mert ebből azt következteti, hogy életrevalók
vagytok. Akad olyan is, aki a leglármásabb
fiúkat az utolsó paciba gyűjti össze s nem
bánja, ha ott maimozgatnak csendesen, mert
addig legalább nem zavarják a tanítást. Né
melyiknek a szívét mindig
meg
lehet
lágyítani egy kis sírással és sohasem nézi
meg, hogy csakugyan vérzik-e az orrotok,
mj.kor ezen a címen kikéredzkedtek. De olyant
is látni, aki a betegségről szóló igazolvány
átvételekor öt percig forgatja az írást
és hat percig zaklat keresztkérdésekkel, hogy
csakugyan a mama írta-e alá? S ha a
mama írta, m iért éppen ő, miért nem a papa?
Az ilyent nagyon nehéz kielégíteni. Van olyan,
akit csak az osztályban láthattok, de olyan
is lelhető, akivel úton-útfélen összeszaladtok.
Az ökölvívómérkőzésen ott áll a jegyszedő
mellett, a dohányos boltban alig rebegtétek
ki halkan az áhított Levente, vagy Szimfónia
nevét, már belép. Ha a villamoson lógtok,
megfogja a lábatokat. Egy szóval kikerülhe
tetlen, mint a végzet. Van, aki ha elkezd a
magánhangzókról társalogni veletek, (semmi
módon nem lehet kihozni a sodrából, azaz
eltéríteni a tárgytól. Akadnak viszont olya
nok is, akik éppen az oratio obliquaról ma
gyaráznak, de egy közbevetett ügyes kérdésre
szívesen elmondják a világháborús tapaszta
lataikat, vagy a bajnoki kupa állásáról mon
danak véleményt, esetleg jóslást a jövőre.
Még olyan is akad, aki kirándulások alkal
mával játszik veletek s nem. fél attól, hogy
izomláza lesz egy hétig, mivelhogy régóta
nem gyakorolta ezeket a játékokat.
Szóval a tanár urak igen sokfélék. Egyben
azonban mind megegyeznek. Valamennyi ta
nítani akar és könyvnélkül tudja a tanköny
vet. Elölről hátra és hátulról előre.
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A kígyó sziszegésével nem ijesztgetni akar,
hanem szaganyagokat „lafatyol” . A kígyók
nál és egyes gyíkfajtáknál ugyanis, amint
egy német zoologus nemrég megállapította,
a szaglószervek nem az orrban, hanem a
száj üregben helyezkednek el, a kígyó ezért
kétágú nyelvével veszi fel és viszi a szaglószervekhez a szaganyagokat.
A barna szemszín lényegesen gyakrabban
öröklődik, mint a kék szemszín. A következ
mény az, hogy statisztikai megállapítások
szerint a barna szemek aránya nemzedékről
nemzedékre nagyobb lesz.
A kínaiak az újszülötteket nem ruhátlanul
mérik meg, hanem ruhástól teszik őket mér
legre, sőt számológépet és írószereket, azaz
tust és ecsetet is helyeznek melléjük. A ruha
azt a kívánságot fejezi ki, hogy az új pol
gárnak mindig legyen felöltem való ja, a szá
mológép a vagyon és a jólét, az írószerszám
pedig az okosság és ügyesség jelvénye.
A „derült égből lecsapó villám” kifejezés
egy régi görög mondának köszönheti eredetét.
Pheidias görög szobrász Zeusz aranyból és
elefántcsontból készült óriásszobrának felava
tása alkalmával látható jelet kért az Istentől,
megelégedésének kifejezésére, mire Zeusz a
szobor előtt álló tálba „a derült égből villámot
bocsátott” , anélkül, hogy az értékes edény
ben valami kárt is tett volna.
A paraj, vagy népszerűbb nevén „spenót” ,
a téli hónapok legkedveltebb vitaminszolgál
tatója, csak a 15. században, mégpedig A rá
biából került, Európába. Arab neve „isíinag”,
melyből a spanyol „espinaca” és a német
„spinat” közvetítésével alakult ki mai ma
gyar neve.
A világ legnagyobb könyve a bécsi domi
nikánusok templomában van. A könyv 1424ből származik és a dominikánusok kriptájá
ban nyugvó halottak jegyzékét tartalmazza.
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Külsőleg hatalmas szekrényhez hanoslít, lap
jai négy láb magas és három láb széles, pergamenttel bevont fatáblák, melyek vaséke
ken forognak.
Minden idők legsikeresebb vadásza János
György szász választófejedelem volt, aki
életében — egy királyi vadász szavában, bár
a vadászok között tudvalevőleg sok Münchausen-természetű ember van, nem illik kétel
kedni — nem kevesebb, mint 113.629 vadat,
közöttük mintegy 28.000 vaddisznót és 200
medvét ejtett el. A zt a kérdést viszont, hogy
a halászsport hívei közül ki halad az élen,
eddig nem sikerült eldönteni. Annyi azon
ban mindenesetre bizonyos, hogy Jacques
Herbart párizsi kereskedő különös rekord
jával vitathatatlanul versenytárs nélkül van:
a Szajna szenvedélyes amatőrhalásza nemrég
az 500-ik cipőt húzta ki a vízből.
A vonuló vándormadrak tájékozódóképes
sége független a látási viszonyoktól. Míg ré
gebben az a vélemény uralkodott, hogy az
éjjel vándorló madarak a kivilágított váro
sok fénye után igazodnak, a most egész Euró
pában bevezetett sötétségben is ugyanaz.t az
utat ■választották, mint régebben. Ezzel kap
csolatban azt is megfigyelték, hogy az el
sötétített városok fölött elvonuló vándorma
darak, például a vadludak, régebben szoká-'
sós lármázásukkal teljesen felhagytak. A ma
darakat tehát nyilvánvalólag a természetellenes fények ingerelték hangadásra. Abból,
hogy a vándormadarak nem szemükkel tájé
kozódnak, az következik, hogy külön, egye
lőre még kikutatlan irány érzékük van.
Egy történettudós megállapítása szerint
Krisztus születése előtt 1500-tól kezdve a
múlt század közepéig kereken nyolcezer „örök
időkre szóló békeszerződést” tud a történelem
felmutatni. Ezek az „örök és szent” szerződé
sek azonban átlagban csak két éves élet
tartamot tudtak elérni.
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Ne félj, csak higgy!
Félni, ez a szó gyermekkorunk óta kísér.
Sokszor féltünk, mint kisgyermekek, ha a
sötét szobában felébredtünk, — kísérteties
csend volt, mindenki aludt, egyedül voltunk.
Mellettünk alvó szüléink, testvéreink, mintha
nem is élő emberek lennénk, elfogott áz
egyedüllét szorongó érzése. Féltünk.
Vagy idegen helyre vittek, s egyedül hagy
tak a szokatlan környezetben -— nem szoron
gathattuk édesanyánk kezét, mint az egyetlen
biztos menedéket.
Vagy talán nagy vihart éltünk át, néztük
a villámokat, és az ég túldörögte a félelmes
szélzúgást. Féltünk.
Nagyobbak lettünk, s még mindig féltünk.
Meghalt valaki a családban, láttuk a jólismert
arcot a halál kezében megmeredve, szemeit
örökre lecsukva. Egyszerre milyen idegen
lett, akit az életben oly jól ismertünk. S el
fogott valami érthetetlen szorongás, mert
láttuk a halál munkáját. Féltünk.
Aztán talán súlyos betegek lettünk, s fe l
bukkant bennünk a halál gondolata, vége az
életnek, jön a sötét sír, és porrá leszünk.
Hideg, vigasztalan gondolatok voltak —
féltünk.
Kitört a háború, jöttek a hírek a nagy*
pusztulásokról, összeszorult a szívünk. Egy
szeresek nálunk is megszólalt a vészt jósló szi
rénái. Ijedt arcú emberek igyekeztek az óvó
helyekre. Dermed ten ültünk helyünkön, s
hallgattuk a zuhanó bombák zaját. Féltünk.
Ma is félünk sokszor, miért? — mert nem
hiszünk.
Mikor gyermek voltál, s a sötét szobában
remegtél, édesanyád felébredt, rádmosolygott,
s benned megszűnt minden félelem.
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Ha magadra hagyva- az idegen arcok között,
végre megpillantottad az édesapádat, egy
szerre semmivé lett benned a szorongás, s
felébredt a biztonság érzése.
Ha a zúgó viharban édesanyád ölébe búj
tál, az ö simogató keze nyomán elpárolgott
minden félelmed.
Aztán megnőttél, s megnőttek az életed v i
harai is. A halál -arca ellen, s a Te halál
félelmed ellen már kevés volt a szüleid
biztató tekintete, megnyugtató símogatása.
S ahol ok tehetetlenek voltak, segített az
Isten.
Ezt te is érezted. Eddig bennük hittél, ők
voltak az alfa és az ómega. Most láttad, hogy
nagyobb veszély van, - nagyobb úr kell a le
győzésére, s nagyobb hit kell, hogy éljen
benned.
Ha volt kibe kapaszkodnod, ha tudtál hinni,
akkor nem kellett félned.
Igen, ha tudtál hinni, de m i nem hittünk
igazán. Hinni! Ez a szó nemcsak annyit je
lent, hogy elhinni valakinek, vagy valami
nek a létezését. Hinni annyi, mint bízni, teljes
lélekkel bízni, szeretettel és rajongással min
dent odaadni, feltétlenül átadni magam és az
életem az Istennek.
Azzal a mozdulattal, ahogyan a kisgyermek
nyújtja kezét a számára minden jót jelentő,
anya felé, úgy kell nekünk az életünket át
nyújtani az Istennek. Sokszor mondják a pré
dikációkban: „gyermeki bizalommal” — gon
doljuk most át, mennyire kifejezi ez a két
szó az igazi Istenhez való csatlakozást. Nem
színleg-megtérést, a -hivő szerepének játszá
sát, nem nagy szavakat jelent az életátadás,
hanem hittel teli, gyermeki bizodalmát.
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S most fordítsuk meg az igét, mondjuk úgy,
hogy ha hiszel, nem fogsz félni. A gyermek
biztonságban érzi magát az anya kezében, ép
így, ha engem az Isten egyszer a kezébe vett,
nem Ítéli többet félnem. S most hasonlítsuk
össze a mostani életünket egy ilyen Istenx
kezében élő ember életével.
Mi a mostani életünk? Csupa gond, csupa
rettegés. Napról-napra halljuk a háború hí
reit, eszünkbe jut a fronton harcoló testvé
rünk, vagy bármely ma-gyar. De rettegünk
kisebb dolgok miatt is, elvesztik a szüléink
a kenyerüket, vagy nem fogunk tudni felelni,
meg fogunk bukni az érettségin. Talán édes
anyánk beteg, mi lesz vele? Mindez mint vib
ráló elektromosság él bennünk, feszült és
nyomott hangulatú az életünk, s minden
csupa bizonytalanság.
Ezzel szemben én már láttam néhány em
bert, akik valóban Isten kezét fogva járták
életútjukat. Nehéz utakon jártak mosolyogva,
mindig biztos léptekkel, derűsen, nem két
ségbeesve, nem töprengve — én láttam ilyen
örökmosolyú kiegyensúlyozott lelkeket. Tö
röljük ki végre magunkból azt a belénkgyökeredzett téves elgondolást, hogy aki Isten
felé néz, annak hátat kell fordítani az egész
világnak, a fiatalságnak, minden örömnek!
Épen olyan vidám, fiatal lány maradhatok,
itt veszteni nem lehet, csak kapni!
Próbáljuk végre megérteni, Isten nem aszkézist kíván. Ezt ma már világosan tudjuk
és érezzük, akkor miért nem akarunk több
lenni, miért mindig kevesebb?!
Mindannyian szeretnénk boldogok lenni,
derűsek és harmonikusak, szeretnénk, ha
megoldódnának kínzó problémáink.
Mindennek a titka oly kevés, a hiten múlik
minden. Ebben a nagy félelemben megfogni
az Isten felénknyújtotta kezét — gyermeki
bizodalommal.
De mindezek a félelmek eltörpülnek egy
nagy rettegés mellett, amelyet azonban még
sokan nem éreztek. A z Isten ítéletétől való
rettegést. Mindenki megérzi egyszer az életé
ben, s adja Isten, hogy ez a pillanat ne életé
nek Utolsó pillanata legyen, mikor már késő.
Néha olyan tisztán tárul fel az ember elé
saját életének a mélypontja. Akár egyes bű
neire, akár egészben önmagára, vagy akár az
egész világra gondol. Bennem ugyanaz a
háború folyik, mint a világban, az én
bensőm éppen
olyan
önmagából kivet
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kőzött, gyűlölködő,
embertelen,
mint a
háborús világ. Ha ezt egyszer a maga szédítő
mélységeivel megérzed, akkor utána mintha
a szakadék széle inogna meg lábaid alatt, úev
villan eléd a gondolat, az Isten büntetés-5
Mikor abban a tökéletes kétségbeesésben átérzed a tehetetlenségedet Isten haragjával
szemben, mikor átéled a legnagyobb féle'met az életben, akkor megjelenik egy fény
sugár, amely bizalmat áraszt, s amely elvezet
az egyetlen kivezető úthoz, a Kereszthez. —
S itt egyszerre meghallod Krisztus szavát
amint szól az emberhez: „Ne félj, csak higgy!”
Krisztus szól hozzátok, ne féljetek, ne ret
tegjetek, mi lesz az emberiséggel, a hazával,
az egyházzal, a családdal, s mi lesz veletek!
Ha Benne hisztek, nincs mitől félni, akár a
világ vége is jöhet, a ti életetek az Ö kezében
van.
Ha minden keresztyén ember lelke nyug
talanságált és félelmét ilyen derűs békére
tudja váltani, akkor lehet hinni a világ igazi
megbékélésében is.
Fogadd el tehát a félelem előli egyetlen
biztos menedéket:
Higgy, hogy ne félj!
Kálmán Éva
V III. o. leánygimn. tan., Bpest.

DIÁKESETEK
A süketek.
Filozófia órán az egyensúlyérzékröl tanu
lunk. A felelő elmondja, hogy az egyensúlyozási szerv a fülben van. Mikor a süketekről
akar beszélni, a tanár úr félbeszakítja s egy
példával mutat rá az egyensúlyozás hibáira.
— Mikor pl. forogtam, utána nehezen tud
tam megállni.
A diák nem zavartatja magát, hanem foly
tatja: „ A süketekkel m egtörténik...”
Kéry János, Budapest.

Nótafa.
Énekórán azt kérdezi a tanár úr, hogyan
hívják falun az olyan embert, aki a legtöbb
népdalt tudja. Rámutat az egyik növendékre,
ki éppen az ablakon bámul ki. Ez aztán meg
is felel becsülettel: rózsafa.
Rajnai Györgyi
Szarvas.
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VI.
Varga Dénes ugrott hozzá elsőnek:
— Testvér! Magyar testvérem . . .
Hosszasan szorongatta kezét. . .
— Gömöri uram, — szólt a sógor,
— elnézését kérem . . . Ugy-e nem ha
ragszik rám?
Gömöri arcán szívből jövő mosoly
ragyogott:
— Nincs okom haragra . . . dehogy
haragszom . . . Adott helyzetben én is
csak így vélekedtem volna . . .
— Nono! Én az első pillanattól
kezdve, — hogy átlépte házam küszö
bét,
sohasem kételkedtem
Gömöri
uram igaz magyarságában . . . Csak azt
nem értem, még most sem, hogyan
csinálta?
Asztalhoz ültek .. .
— Testvéreim, — kezdte a bibliás,
a bujdosó rádió, — nem én vagyok . . .
Miskolc közelében állandó, titkos leadó
állomás létesült. . . Innen beszél min
dig egy és ugyanazon személy . . . Ö
látja el Felvidékünk magyarságát igaz
hírekkel. . . Ne kérdezzék kicsoda . . .
nem szólhatok . . . esküm kötelez . . .
— No és az hogy lehet, — érdek
lődött a sógor, de Gömöri szavába vá
gott:
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— Várjon, várjon! Sorjába vesszük
a dolgokat! Néhány társammal jár
juk a Felvidéket, mint árusok, ván
dorkereskedők . . . Természetesen en
gedéllyel . . . Ha fontos híreket tu
dunk meg, pillanatok alatt közölhetjük
a miskolci leadóval. . .
Elhallgatott, felpattantotta üres tás
káját:
— Az én táskám kettős célt szolgál!
No, nézzenek bele!
— Hiszen ez üres! — kiáltott fel a
sógor.
— Az igaz! De most már nem üres!
Megnyomott egy kis, alig látható
gombot táskája oldalán.
A kettős fenekű táskában felgöngyölődve eltűnt az első fen ék . ..
Varga Dénes elcsodálkozott:
— Nohát! Kettős fenekű a táska!
— Igen, alig néhány centiméter ma
gasságban . . . És ha itt megnyomom,
rászalad a táska oldalába rejtett hen
gerre . . .
— Érdekes . ..
csakugyan
érde
kes . . .
Gömöri tovább magyarázott:
— Nézzék itt a szerkezet. . . Itt be
állítom a rövidhullámot, ide kapcsolom
a földet, ide az áramot. . . Itt meg le
ütöm a titkos ábécét.. .
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— Honnan vette az áramot, — kér
dezte a sógor, — levezette dróton?
— Dehogy vezettem! veszélyes kí
sérlet lett volna . . . Saját áramtartóval
dolgozom . . .
Hátsó zsebéből alumínium kulacs
hoz hasonló tartályt húzott elő.
— A tetején szilvórium van, az vá
lasztja el az elem től. . . így ha meg
motoznak, azt hiszik pálinkás pa-

remből kopogtam le Miskolcnak és
kértem, hogy fontos ok miatt adják le
azonnal. . . Ez a fontos ok az én sze
mélyem igazolása volt maguk e lő tt. . .
— Ohó! csak a sógor előtt, — ked
ves Gömöri uram! Mert én tudtam!
Megbíztam uramöcsémben és nem is
csalatkoztam! Hanem a sógor! Most én
kérdezhetném, ki vizsgázott le ! ? De
hagyjuk a vitatkozást!

A z én táskám kettős célt szolgál.

lack ... Az áramtartót könnyű újratölteni.. . Régi találmányok ezek mind,
az újdonság benne csak az, hogy ilyen
kis helyen e lfé r .. . így tartjuk fent
összeköttetésünket az otthoniakkal. ..
Képzelhetik, hogyan pukkadoznak dü
hükben a csehek, mikor a figyelmet
magunkról
elterelve,
félrevezetjük
őket, vagy ha a miskolci leadótói pél
dául olyan> bemondást hallanak:” Most
ment el a cseh csendőrjárőr az abla
kom alatt!”
Mindnyájan felnevettek ...
— így törünk borsot az orruk alá!
Testvérek, amit az előbb a rádióból
hallottatok, szóról-szóra a burgonyave-
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Feleségéhez fordult:
— No édes lelkem, mivel már te is
megbékéltél, mi meg megéheztünk
ebben a sok izgalomban, — nézz va
lami vacsora után . . . De addig is ezt a
kis borocskát ne hagyjuk i t t . . . A mai
napot illő módon fogjuk megünneipelnd! Annus! hozzatok fel az óbor
ból . . . Isten éltesse, Gömöri uram!
kedves egészségére!
Magasba
tottak .. .

emelte

poharát,

koccin

Hirtelen bezörgettek az ablakon . . .
Varga Dénes kezében megállt a po
hár . ..
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. . . Uramisten! csak nem a csend
őrök?
Gömöri kitalálta gondolatát. Zsebébe
nyúlt, kivette a kapukulcsot.
— Ejnye! majd elfelejtettem! Tessék
a kapukulcs! Nyugodtan beereszthetik,
bárki jönne is . . . Ha megkérdenék,
mondja, hogy a rádió az enyém . . .
Holnap már másvilág lesz i t t . . .
Míg táskáját megrakta a bibliákkal,
odakint az ablak alatt felhangzott Julis
asszony éles vistíngása:
— Én vagyok Varga uram! Csak egy
szóra! Nyissák csak ki!
— Beeresszem? — kérdezte János.
— Dehogy engeded be! Mi a csodá
nak ! ?
Az ablakhoz lépett, felnyitotta:
— No mibaj már megint?
Julis asszony mit sem törődve a já
rási
főnök
közlekedési
tilalmával,
csípőretett kézzel harsogta a járda kö
zepén: — No ugye, hogy igazam volt!
Ugye, hogy itt voltak a csendőrök!
Ugye, hogy a rádió miatt jöttek! Mert
az ő emberük a bibliás! Ahogy én
előre megmondtam! Beárulta magukat!
De nekem nem hittek! Pletykahordó

fehérnépnek mondott és a végén mé
gis nekem lett igazam!
Varga
Dénes
megsokalta
Julis
asszony szóözönét.
— Azt a nemjó mindem t a nyel
vednek! — kiáltotta. Felkapta a szó
dásüveget, odaugrott vele az ablakhoz.
Rőthajú szomszédja még tovább ára
dozott:
— Semmit sem hittek nekem! Se a
bibliást, se a csendőröket, se a kétfejű
macskát!
A házigazda lenyomta a szódásüveg
fogantyúját. . .
— Vigyen el az ördög, te pletyka
fészek!
A
váratlan
vízitámadásra
Julis
asszony sikoltozva elrohant. . .
Meghitt, bizalmas hangulatban ültek
vacsorához.
Asztalra került az óbor, Gömöri fel
emelte poharát:
— Testvérek! Az ezeréves magyar
határra! Isten minket úgysegéljen.
Egyszerre mondták utána:
— Isten minket úgysegéljen!
(Vége)

s z Am r e j t v é n y

Petőfi.
Móritz Péter
7, 15,
24,

4,18, 38,
3,36, 35,
53,
83,
31,

49,
19,
.63,
26,
2,

40, 43, 63, 56,
32, 30,
5, 45,
2, 66,
1, 2,
43, 10, 64, 39,
88, 82, 25, 48,
72, 9,
33, 21,41, 23,
16, 22, 10,
76, 74,
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35, 17, 55 = Petőfi-vers címe.
27, 50, 61 = Petőfi-vers címe.
29, 2, 52 — Petőfi-vers címe.
5, 28, 70 = Petőfi-vers címe.
13, 69, 29 = Petőfi-vers címe.
20, 8, 59 = Petőfi barátja, költő.
78, 71, 6 = Görög betű.
14, 37, 12 = Japán császár.
75, 79, 63 = Nyíltartó.
60, 11, 46 = Irodalmi ember.
65, 44, 58 = Felkiáltás.
47, 77, 81 = Dob.
1—83 = Most időszerű Petőfi-versszak.

160

-

Dunáninneni egyházkerületből:
Benczúr
Zoltán Losonc 25, dr. Csengődy Lajos Salgó
tarján 5, Gartai István Kisterenye 11, Kom
játhy Lajos Léva 26, Molnár Gyula Eszter
gom 6, Schultz Jenő Tatabánya 15, Szakáts
László Komárom 20, Szilárd Gyula Balassa
gyarmat 15, Szűcs Sándor Mosonmagyaróvár
17, W eltler Rezső Hegyeshalom 4, összesen
144 előfizetővel.
Dunántúli egyházkerületből: Bárány László
Pápa 118, Baráth József Muraszombat 30,
dr. Bányai Béla Várpalota 4, Bojsza János
Szombathely 20, Dombi László Pápa 66, Cséry
Lajos Dombóvár 38, Ev. Tanítóképző Sopron
3, Ev. Gimn. Sopron 43, dr. Ferdinánd István
Sopron 16, Fliegenschnee Erzsébet Sopron 6,
Geyer Zoltán Pécs 45, Groó Gyula Győr 10,
Horváth Olivér Nagykanizsa 31, Hering János
Veszprém 39, Káldy Lajos Sopron 20, Kiss
István Kőszeg 71, Kraehling Dániel Gyönk
4, Laborczi Zoltán Celldömölk 55, Lomniczy
Géza Sopron 34, Martos Ödön Sárvár 20,
Menyhár István Keszthely 15, Molnár Lajos
Barcs 5, Molnár Sándor Győr 19, Nagy Miklós
Zalaegerszeg 28, vitéz Németh-Farády Mihály
Körmend 16, dr. Nagy Gyula Csorna 15, Né
meth Gyula Szekszárd 4, Nyírő József Szentgotthárd 3, Prot. Leik. Hiv., Kőszeg Kát. reálnevelő 20, Skalics Sándor Alsólendva 3, Sokoray Miklós Szombathely 17, Szabó Lajos
Kissomlyó 4, Szekeres Elemér Csurgó 53,

Takáts Béla Kaposvár 23, Tomka Gusztáv
Bonyhád 22, összesen 922 előfizetővel.
Tiszai egyházkerületből: Amminger Ferenc
Rimaszombat 5, Asbóth Lajos Sátoraljaújhely
32, Bujdosó György Miskolc 10, Dönsz Tiva^
dar Debrecen 24, Józisa Márton Munkács 15,
Kapcsó János Nyíregyháza 20, Kovács István
Tornaija 4, Krecsák Kálmán Kassa 3, Kovács
László Sepsiszentgyörgy 22, Labossza Lajos
Nyíregyháza 65, Marcsek János Ózd 20, Máczay Lajos Nyíregyháza 18, Paulik Jolán
Rozsnyó 13, Plaehy Lajos Nagyvárad 40,
Remete László Jolsva 15, Smid Lehel Rima
szombat 42, Szikszay Zoltán Miskolc 30. Terey Endre Rozsnyó 55, dr. Vető Lajos Diós
győr-Vasgyár 29, dr. Weiszer Elek Miskolc 32,
Uzon László Szolnok 12, összesen 506 elő
fizetővel.
Ezen kívül többen vannak egyes példá
nyokban előfizető barátaink. A megnevezet
teknek s az egyes példányban előfizető meg
nem nevezetteknek hálásan köszönjük támo
gatásukat, s akiknek nevét nem hozhattuk,
reméljük, a következő esztendőben előfize
tőink névsorában lesznek. Mert lapunk csak
akkor teljesítheti igazán hivatását, ha minden
evangélikus ifjúnak kezébe jut, és valóban
egyetlen lapja lesz középiskolás ifjúságunk
nak. Ennek eléréséhez segítsetek bennünket
ezután is mindannyian.
R. L.

BETÜREJTVÉNYEK.
(Egyenkint 2 pont.)
Laub János

Laub János

Szeberényi Tamás

Győré János

Pontversenyünk állása:
Balogh György 114, Bankó Miklós 22,
Bácskay Gusztáv 82, Berendik Iván 82, Blázy
Lajos 72, Borbély Károly 25, Borsos Jenő 20,
Czipott Ernő 26, Fux Lajos 48, Gedőváry L i
liké 71, Glazewsky Melitta 110, Göllner Gá
bor 84, Götze Árpád 28, Grynaeus Péter 24,
Gyenes Gizella 50, Herrstein Gyula 115, Hor
váth Zsuzsa 58, Kahl Henrik 4, Kelemen Ta
más 58, Kerekes Mária 115, Kertész Zoltán

58, Kéry János 58, Klekner Gizella 54, K ó
bor Lídia 81, Kovács Kató 110, Lakos Éva 58,
Lászik Mária 27, Ledzényi György 32, Nősz
Mária 58, Őri Zsuzsa 110, Paulo Károly 22,
Sárkány Erzsébet 14, Scholz Pál 90, Tibortz
Gyula 10, Tóth-Szöllős Vilma 81, Urai Eriké
28, Kovásznai Vájná Kálmán 84, Vas Sán
dor 82, Végvári László 20, Vízvári S. Miklós
28, Wirth Erzsébet 24.

A 6. SZÁM REJTVÉNYEINEK MEGFEJTÉSE
Keresztrejtvény.

Van benne valami:
H O RTH Y MIKLÓS.

Betűrejtvények:
SÉRTÉS — HONVÉD — SORS.

Számrejtvény:
Dolgozzál, mintha örökké kellene élned,
Imádkozzál, mintha ma kellene meghalnod.
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